
WAT IS ANTWERPEN BREEKT UIT?

Antwerpen Breekt Uit

Aangename straten en pleinen die zorgen 
voor verkoeling, meer groen en water. 
Dat is wat de stad met ‘Antwerpen Breekt 
uit’ wil realiseren. 

Dankzij dit project worden stukken straat of 
verharde pleinen vervangen door groen of 
door waterdoorlatende materialen. Meer 
ruimte voor water en groen zorgt niet alleen 
voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een 
veilige opvang van overvloedige regen of 
verkoeling tijdens warme zomerdagen. 

Op sommige plaatsen kan het opgevangen 
water tijdens extreme droogte worden 
herbruikt.

Waarom breekt Antwerpen uit?
Klimaatverandering
De verandering van het klimaat brengt heel wat fenomenen mee die 

een directe invloed hebben op ons leven.

•   Stijging zeeniveau

•   Hogere temperaturen

•   Voedsel onzekerheid

•   Extreme weerfenomenen

•   Drinkwaterschaarste

Wateroverlast Een stedelijke hitte-eiland
Zorgt voor opwarming van alle verhardingen in de straat, 

waardoor het ’s nachts niet afkoelt.

Een straat met een groen karakter heeft 
b.v. plantvakken, geveltuinen, bomen, 
kruiden- en moestuintjes, grasperkjes, 

klimplanten,...

Wij willen bewoners nauw 
betrekken bij het ontwerp, de 

heraanleg én voor wie wil ook bij 
het onderhoud van een straat. 

Acties op eigen terrein moedigen 
we sterk aan.

De focus ligt op ontharding, waterdoorlatende materialen 
en regenwaterrecuperatie. De riolering wordt herzien om 

meer water te recupereren en te laten infiltreren in de 
bodem.



VERGROENEN

REFERENTIEBEELDEN

Ontharden pleinen
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Ontharden wandelpaadjes

“Meer groen in de

 straat zorgt voor 

schaduw en voldoende 

koelteplekken op  

warme dagen.”

Meer ruimte voor groen in de straat zorgt voor: 
•  Een mooier en rustig straatbeeld

• Heilzame werking voor de gezondheid

• Veiligere leefomgeving door o.a. trager verkeer

• Grotere biodiversiteit: verscheidenheid aan planten en dieren

• Meer rustplekken in de schaduw door bomen



VERBLAUWEN

Meer wateropvang in de straat zorgt voor:
• Ontlasten en efficiënter maken van riolering  

• Geen overstromingsgevaar bij hevige regenbuien

• Grotere biodiversiteit: waterplanten en –dieren

• Koelere leefomgeving

• Een uitdagende speelplek voor kinderen

REFERENTIEBEELDEN

“‘Verblauwen’ betekent:  

maatregelen nemen tegen 

wateroverlast. Het voorziet

 in heel wat manieren om

 het regenwater bij te houden 

en te hergebruiken wanneer 

het nodig is.”

Klein opvangbekken

Oude waterlopen blootleggen Ontharden middenberm

Multifunctionele wateropvang
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VERBINDEN

Creëren van een aangename leefomeving zorgt voor:
• Meer sociale interactie en cohesie

• Meer zin om naar buiten te komen: meer beweging en betere gezondheid

REFERENTIEBEELDEN

“Een aangename straat zorgt er 

ook voor dat de straat nog wat 

socialer wordt. Mensen stoppen 

om een praatje te maken en

genieten van de publieke 

ruimte.”

Inspraak in het ontwerp
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